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تصاميم

يقول بارن، وهو مصمم باريسي: »سوف يركز التصميم الداخلي، يف مجتمع ما 

بعد الجائحة العاملية، على االنتقال من الخارج إلى الداخل«، أي من بيئة غير مستقرة 

إلى أخرى مستقرة. لم يعد مدخل املنزل مكانا تلقى فيه عبارة التحية أو الوداع. بل 

سيكون أيًضا املكان الذي يُنزع فيه ما تبقى من املظهر الخارجي قبل الدخول إلى 

فسحة عيش ما.«

الذاكرة  يف  »فلنستحضر  العاملية:  التصاميم  من  يستلهم  الذي  بارن،  يضيف 

القصور اإليطالية التي تستخدم الطابق األرضي بوصفه منطقة عبور قبل االنتقال 

إلى الطابق الرئيس. يمكن أن تتدبر املنازل اليابانية، حيث تُخلع األحذية وتُرتدى 

العيش.  الذي يعزل املدخل عن فسحة  الباب  أو عند مكان  الدخول،  بهو  نعال عند 

شكل  تتخذ  ماء  نافورة  تزينها  بالحصى  مرصوفة  مستقلة  مساحة  تخيل  يمكنني 

لتستبدل  أنيقة  لعلني أستكمل ذلك بأحذية منزلية وأردية استقبال  أيٍد ومناشف. 

باملالبس الخارجية، قبل االنتقال إلى مساحة عيش يسودها هدوء يبعث على الراحة 

والطمأنينة.«

دخول جديد 
 Elliott Barnes

Elliott Barnes Interiors

وباريس:  نيويورك  يف  مكاتبه  داخلية  مساحات  مصمم  وهو  يوفانوفيتش،  يقول 

»بحسب ما تعلمنا من الجائحة، من املهم عدم إهمال ما حولنا، إذ إننا ال نعرف أبًدا 

متى سنكون محتجزين يف أرجائه. لذا، حتى مع عودة األعمال التجارية، وعودة الناس 

إلى أعمالهم اليومية، أعتقد أن هناك تركيزا اآلن حول كيف يتأتى أن تؤثر تصاميم 

مساحاتنا الداخلية يف حياتنا اليومية. إن تركيًزا على املهارة الحرفية ومواد طبيعية 

مستدامة يندرج بوصفه جزًءا من هذا. أعتقد أن الناس، ال سيما يف حقبة تزخر 

بإنتاج هائل يف مجال التصميم، يدركون على نحو متزايد قيمة التأني يف انتقاء نوعية 

املواد التي يختارون العيش معها. يف غرفة النوم مثال، يؤدي استخدام مواد طبيعية 

عالية الجودة ومواد محايدة ودرجات اللون البني إلى استحداث مساحة تبعث على 

االسترخاء.«

نوم هانئ
 Pierre Yovanovitch


